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Streszczenie „Telefonia internetowa wypiera tradycyjną”, „Rozmowy nawet do 90% taniej?” 
to nagłówki bardzo często pojawiające się na ulotkach promocyjnych i w prasie w ostatnich 
latach. Dzieje się tak za sprawą VoIP – technologii, która zrewolucjonizowała rynek 
telekomunikacyjny w Polsce i na świecie. Można z niej korzystać nawet nie posiadając 
komputera, a jakość usług na niej opartych staje się coraz lepsza i przede wszystkim tańsza. 
 
 
Abstract  “Traditional technology is overcome by the internet one”, “Calls are 90% cheaper” 
those are headlines appearing very often on promotive leaflets and at press last years. It is 
VoIP technology which make possible to revolutionized telecommunicational Polish and 
world market. It is possible to use this new technology even without computer. Nevertheless 
the quality of service becomes better and first of all is much more cheaper. 
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 Wstęp 
 

Sposoby komunikacji opartej na Internecie takie jak poczta elektroniczna czy IRC od 
kilku lat nieustannie towarzyszą nie tylko naszemu życiu zawodowemu, ale także 
prywatnemu. Mimo tego komunikacja za pomocą telefonu, znana od ponad stu lat, cieszy się 
nadal niesłabnącą popularnością. Nadal w wielu sytuacjach wolimy porozmawiać i nie 
wyobrażamy sobie życia bez telefonu. Czy więc w dobie powszechnej informatyzacji 
i integracji usług telekomunikacyjnych można połączyć zdobycze różnych sposobów 
komunikacji i komunikować się głosowo przez Internet?  
 Odpowiedź na to pytanie rozpoczęła formułować firma Vocaltec w roku 1995, gdy 
stworzyła pierwsze oprogramowanie komputerowe umożliwiające rozmowę przez sieć IP. 
I tak rozpoczęła się era technologii VoIP, czyli technologii przesyłania głosu przez sieć IP 
(ATM, Internet, Frame Relay i inne sieci oparte na komutacji pakietów). Jednak dopiero 
w roku 1996 powstało pierwsze urządzenie umożliwiające konwersację w czasie 
rzeczywistym. Usługami nowej technologii szybko zainteresowały się firmy, które 
upatrywały w niej szansę obniżenia kosztów połączeń realizowanych między miastami 
i między krajami. Oczywiście szczególne zainteresowanie wykazywały firmy posiadające 
wiele placówek bardzo odległych od siebie.  
 
Technologia VoIP 
 
 Warto pamiętać, że transmisja dźwięku, ze względu na brak kontaktu werbalnego, 
pozbawia wypowiedź wielu cech. Podstawowe elementy słowa, jakie słyszymy za 
pośrednictwem linii telefonicznej to jego brzmienie, modulacja i natężenie. Są to cechy 
podstawowe i niezbędne do rozumienia przekazywanych i odbieranych treści. Przyjęło się, że 
do poprawnej identyfikacji rozmówcy na podstawie wypowiadanych przez niego słów 
musimy otrzymać dźwięki o częstotliwości do 3400 Hz określające barwę głosu. Ton 
wypowiedzi i jej głośność to natężenie dźwięku. Człowiek jest w stanie odróżnić kilkadziesiąt 
tysięcy poziomów głośności. Okazuje się jednak, że dla abonentów znajdujących się po obu 
stronach sieci wystarczające jest zakodowanie ponad stu poziomów. 
 W klasycznych sieciach telefonicznych przesyłany sygnał od użytkownika do 
koncentratora ma postać analogową (linie PSTN). Do jego przesłania wymagane są łącza 
o dużej przepustowości. Lepsze pod tym względem są sieci cyfrowe, ponieważ wystarczająca 
przepustowość jest kilka razy mniejsza. Wynika to z faktu, że w sieciach cyfrowych głos 
przesyłany jest w postaci bitów, czyli dane transmisyjne są binarne. Sieci cyfrowe 
w tradycyjnej telefonii stosowane są obecnie do połączeń od koncentratorów do central 
i między centralami.  
 Aby sygnał mógł być przesłany w postaci cyfrowej przez sieć IP z komutacją 
pakietów, musi zostać poddany próbkowaniu. Jego częstotliwość na mocy twierdzenia 
Shanona powinna być co najmniej dwa razy większa od największej składowej częstotliwości 
sygnału próbkowanego. To zapewnia wierne odzwierciedlenie dźwięków. Wierność polega na 
tym, że sygnał wychodzący z sieci dla użytkownika jest taki sam lub bardzo zbliżony pod 
względem jakości do sygnału wchodzącego.  
 Podstawowym sposobem przekształcania głosu na postać cyfrową w technologii VoIP 
jest modulacja impulsowo-kodowa (PCM – Pulse Code Modulation). Przy użyciu tej 
modulacji można zamienić sygnał analogowy o paśmie 4kHz na cyfrowy o szerokości pasma 
64 kb/s, przez to, że próbkowanie odbywa się osiem tysięcy razy na sekundę, a każda próbka 
złożona jest z ośmiu bitów (4 bity określają jeden ze stu poziomów natężenia dżwięku, 
a kolejna 4 określają pozostałe parametry dźwięku). Jest to sporo jeśli weźmiemy pod uwagę, 
że taka przepustowość wymagana jest dla każdej rozmowy telefonicznej.  
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 W tradycyjnych sieciach telefonicznych z komutacją łączy możliwe jest sprostanie 
tym wymaganiom, ponieważ istnieje możliwość przydzielenia określonego łącza na określony 
czas dla dwóch użytkowników. Inaczej wygląda sytuacja w sieciach z komutacją pakietów, 
gdzie jeszcze kilka lat temu nikt nie myślał poważnie o profesjonalnym przesyłaniu głosu ze 
względu za brak możliwości zapewnienia odpowiednich parametrów związanych 
z przepustowością łączy. Sytuację zmieniło pojawienie się algorytmu kompresji LPC (Linear 
Predictive Code), który pozwala uzyskać zadowalającą jakość dźwięku przy ograniczeniu 
ilości przesyłanych danych. Optymalizacja algorytmem LPC polega na modelowaniu dźwięku 
i stosowaniu powtarzających się elementów w sposobie wypowiedzi. Innym czynnikiem 
rozwojowym był duży spadek cen procesorów sygnałowych DSP (Digital Signaling 
Processor), które dzięki swojej mocy obliczeniowej dokonują obróbki sygnałów i upraszczają 
proces przesyłu. 

Powszechnie stosowana jest też technologia ADPCM, która dodatkowo zawdzięcza 
swoje właściwości ludzkiej niedoskonałości. Chodzi o to, że człowiek nie może bezpośrednio 
w bardzo krótkim czasie zmienić częstotliwości swojego głosu, a niektórych częstotliwości 
nie jest w stanie w ogóle uzyskać. Kompresja próbek polega więc nie tyle na zapisywaniu 
każdej z nich, co na zapisywaniu zmian między próbkami (4 bity zamiast 8). Z systemu 
ADPCM korzystają wszystkie pozostałe specyfikacje G.XXX ITU, czyli: G.722, G.723.1, 
G.728, G.729.  
 Przy użyciu technologii VoIP opartej na algorytmie kompresji LPC i na systemie 
ADPCM do przesyłania dźwięku w postaci cyfrowej wystarcza pasmo o szerokości 
5.3/6.3 kb/s. Warto wspomnieć, że w technologii GSM stosowany jest koder hybrydowy 
LPC-LPT-RPE, który ma zbliżony sposób działania do ADPCM.  
 
Jakość połączeń 
 
 W tradycyjnej telefonii z komutacją łączy połączenia są nawiązywane wówczas, gdy 
mamy dostępne odpowiednie zasoby. Gdy ich nie posiadamy, słyszymy bardzo 
charakterystyczny sygnał przerywany. W Internecie nie ma przydziału zasobów. Trudno więc 
mówić tu o określonej strategii przydzielania pasma. Efektem tego jest zmienne opóźnienie. 
Ze względu na szybkie łącza i sposób transmisji głosu opóźnienia w sieciach transmitujących 
głos w postaci analogowej są rzędu 50-90 ms. W technologii VoIP przedział ten waha się od 
50-400 milisekund. Dla rozmówców rozmowa staje się uciążliwa w przypadku opóźnień 
powyżej 150 ms, gdyż zadawane pytania oraz formułowane odpowiedzi słyszane 
są w nietypowo długich odstępach czasu co zaburza ton dialogu. Są na to dwie rady. 
O ograniczeniu ilości przesyłanych danych już mówiliśmy. Druga możliwość to dzielenie 
danych na małe fragmenty. Oczywiście i ta metoda nie jest pozbawiona wad, gdyż pojawia 
się wówczas zjawisko określane jako jitter. Jest to różnica w opóźnieniach w czasie. Gdy 
jitter ma wartość do 20 ms określany jest jako stabilny, ponieważ nie utrudnia on rozmowy. 
Gdy natomiast nie mieści się w tym przedziale, podczas rozmowy odnosimy wrażenie, że głos 
rozmówcy drży. Można temu zaradzić poprzez buforowanie po stronie odbiorcy, ale i ten 
bufor może powodować niepożądane opóźnienia.  
 Badanie przeprowadzone wśród użytkowników VoIP pokazują, że w 77% 
przypadków opóźnienia nie były do zaakceptowania. Do przesyłania pakietów zawierających 
głos jest używany protokół UDP. Protokół ten nie ma zaimplementowanych znaczników 
czasu, więc nie może kontrolować opóźnień. Wprowadzony, więc został nowy protokół przez 
projektantów VoIP. Jest to RTP, który znajduje się na szczycie UDP i utrzymuje sekwencje 
pakietów oraz dołącza do pakietów znaczniki czasu (time stamp), na podstawie, których 
pakiety dochodzą do stacji przeznaczenia w określonym czasie. Z protokołem RTP 
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współpracuje protokół  RTCP, który obsługuje tryb punkt - wiele punktów. Protokoły te 
działają w czwartej warstwie modelu OSI. 
 Jeszcze jednym problemem, z jakim się spotykamy w sieciach opartych na technologii 
VoIP to utrata pakietów. Eksperci uważają, że niedopuszczalna jest utrata pakietów powyżej 
5%. Niestety dość popularne jest też zjawisko echa. Powstaje, gdy niedopasowana jest 
impedancja w połączeniu sieci pakietowej z siecią z komutacją łączy. Echo jest częścią 
sygnału, która powraca do nadawcy. W sieciach VoIP za kasowanie echa odpowiedzialne są 
kodeki głosu, które powinny sprawdzić, czy wśród otrzymanej sekwencji bitów nie pojawia 
się żadna wcześniej wysłana. To też niestety często tylko teoria. 
 
Typy połączeń w technologii VoIP 
 

Połączeniem realizowanym w całości wewnątrz sieci IP (np. LAN, Internet) jest 
PC2PC. Odbywa się ono w oparciu o podłączony do komputera mikrofon, lub inne 
urządzenie pobierające dźwięk, oraz odpowiednie oprogramowanie. Zamiast komputerów 
można wykorzystać po obu stronach sieci telefony IP. Osoba inicjująca połączenie musi 
najpierw ustalić połączenie z serwerem dostawcy usług, aby ustalić adres IP odbiorcy. 
Połączenie to jest całkowicie bezpłatne. 

Połączeniami, które po stronie adresata lub odbiorcy wychodzą poza sieć IP, są 
PC2Phone, Phone2PC oraz Phone2Phone. W tego typu połączeniach część rozmowy 
realizowana jest w oparciu o sieć pakietową, a część w oparciu u sieć z komutacją łączy. 
Elementem łączącym sieć jest bramka.  

W sieci Pc2Phone najpierw sygnał przechodzi przez sieć z komutacją pakietów, 
a następnie, po przejściu przez bramkę, przez sieć z komutacją łączy (zestawianie połączenia 
z numerem abonenckim). Po stronie inicjującej wymagane są urządzenia jak poprzednio, 
natomiast po stronie odbiorcy wymagany jest tradycyjny telefon. Elementem dodatkowym 
jest tu konieczność wniesienia opłaty za pomocą m.in. karty zdrapki, poprzez płatnego sms-a 
lub poprzez wpłatę na konto. Istotne jest, aby pozyskać hasło, które doładuje nasze konto 
o określoną kwotę. Tą kwotę możemy przeznaczyć na połączenia.  

Phone2PC jest typem połączeń mało popularnym w Polsce. Do jej przeprowadzenia 
wymagany jest zewnętrzny numer. Za jego założenie i korzystanie z niego trzeba zapłacić, co 
powoduje, że połączenie tego typu występuje zwykle jako usługa dodatkowa. Opłata wynika 
z konieczności przesyłania sygnału najpierw przez sieć telefoniczną, a następnie po jego 
przejściu przez bramkę, przez sieć pakietową. Po stronie inicjującej wymagany jest więc 
aparat telefoniczny, natomiast po stronie odbiorcy odpowiednio skonfigurowany komputer 
wraz ze słuchawkami lub telefon IP.  

Najpopularniejszym typem połączeń jest jednak Phone2Phone. Odbywa się po obu 
stronach z wykorzystaniem zwykłych aparatów telefonicznych przy niezauważalnym 
wykorzystaniu sieci pakietowej. Najpierw wybierany jest numer operatora, który łączy nas 
z odpowiednią bramką VoIP. Ta przekierowuje nas  do innej przez sieć Internet. Gdy 
wreszcie osiągniemy właściwą bramkę jesteśmy ponownie łączeni z siecią tradycyjnej 
telefonii, a za jej pośrednictwem z wybranym przez nas numerem telefonu. Jest to oczywiście 
połączenie płatne. Jak przy wszystkich płatnych połączeniach mamy różne możliwości 
płacenia, począwszy od kart pre-paid, aż na numerach o podwyższonej płatności 
skończywszy. 
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Protokoły 
 

Istotną wadą systemu VoIP jest na pewno fakt, że na całym świecie nie istnieją obecnie 
jednolite standardy komunikacji sieciowej. Istnieje jednak kilka organizacji 
pracujących nad stworzeniem jednolitego standardu VoIP. Najważniejsze z nich to: 

 
1. ITU (International Telecommunication Union) jest wydawcą standardu H.323, który 

określa sposób pakietowego przesyłania sygnałów w czasie rzeczywistym w sieciach, 
które nie mają gwarantowanej przepustowości danych (np.Internet).  

2. IETF (The Internet Engineering Task Force) jest wielką, otwartą społecznością 
projektantów sieci, operatorów, sprzedawców i badaczy, którzy są zainteresowani 
ewolucją architektury Internetu. Pod jej egidą tworzony jest standard SIP. 

3. ETSI (European Telecommunications Standards Institute) jest twórcą standardów 
GSM zapewniających, że użytkownik sieci IP może komunikować się 
z użytkownikami sieci SCN, którą jest na przykład: PSTN, ISDN, GSM.  

 Praca organizacji standaryzacyjnych wspierana jest przez liczne konsorcja i koalicje 
m.in. SIP Forum (zrzeszenie propagujące standard SIP), IMTC (International Multimedia 
Teleconferencing Consortium, Inc.) - łączy wszystkie organizacje zaangażowane w rozwój 
interaktywnych usług i produktów telekonferencyjnych, aby pomóc w stworzeniu 
i promowaniu współdziałających standardów (ITC -Internet Telephony Consortium -, MIT, 
VON Coalition Inc.-Voice over Net Coalition-, TIA -The Telecommunications Industry 
Association) -, Cable Labs (organizacja członkowska zrzeszająca dostawców systemu 
telewizji kablowej, oferujących swoim abonentom usługi w Północnej i Południowej 
Ameryce). Poza tym prawie wszystkie znaczące firmy usług i produktów internetowych są 
zaangażowane w rynek telefonii sieciowej. Ważniejsze z nich to: 3Com, Cisco, Clarent, 
Ericsson, Lucent, Microsoft, Motorola, Netscape, RADVision, Siemens, VocalTec. 

 Mimo tej różnorodności, na potrzeby technologii VoIP powstaje coraz więcej 
standardów protokołów, które umożliwiają współpracę produktom różnych producentów. 
Najważniejsze z nich to protokoły z serii H.32x oraz protokół SIP (Session Initiation 
Protocol) działające w internecie. Warto wspomnieć też o standardach MGCP (Media 
Gateway Control Protocol), MEGACO (Media Gateway Control) i SCCP (Skinny Client 
Control Protocol), które działają tylko w intranetach w oparciu o getekeepery. 

Protokół H.323 

 Prace nad standardami z serii H.32x prowadzi ITU już od 1990. Najpopularniejszy 
z nich to H.232, na którym opiera się cała technologia VoIP.    
 W 1996 roku zaakceptowana została jego pierwsza wersja, która obsługiwała 
transmisję danych w sieciach pakietowych nie posiadających obsługi usług określanych jako 
QoS (np. Internetu). Już dwa lata później zatwierdzona została druga wersja standardu H.323 
przez Study Group 16 należącą do Sekcji Telekomunikacji przy ITU. Innowacją było 
określenie sposobu tworzenia połączeń multimedialnych w sieciach WAN. Trzecia i czwarta 
wersja protokołu H.323 powstały w latach 1999-2000. Wersja czwarta była rozszerzona 
o określenie sposobu kontroli urządzeń za pomocą HTTP, dokładniejszy system billingów, 
system rejestracji dużej liczby użytkowników, usługę identyfikacji dzwoniącego, oraz usługę 
fast connect (szybkie łączenie). Transport w sieciach odbywa się w oparciu o protokoły TCP 
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i UDP. TCP ma większe znaczenie w przypadku przesyłania danych sygnalizacyjnych 
i kontrolnych, natomiast UDP w przypadku transmisji audio lub video. Standard H.323 jest na 
tyle uniwersalny, że działa w różnych topologiach sieciowych.  

 

Rodzaj sieci ISDN ATM PSTN IP 
Standard H.320 H.321 H.322  H.323 v.1/2/3/4 
Data akceptacji 1990 1995 1995 96/98/99/2000 
Koder/dekoder 
audio 

G.711,G.722, 
G.728 

G.711,G.722, 
G.728 G.711,G.722,G.728 G.711,G.722,G.723.1, 

G.728,G.729 

Audio rates (kbps) 64,48-64 64,48-64,16 64,48-64,16 64,48-64,16,8,5.3/6.3 

Koder/dekoder 
Video H.261 H.261, H.263 H.261, H.263 H.261, H.263 

Podział danych T.120 T.120 T.120 T.120 
Kontrola H.230, H.242 H.242 H.230, H.242 H.245 
Multipleksowanie H.221 H.221 H.221 H.225.0 
Syngalizowanie Q.931 Q.931 Q.931 Q.931 

Tabela 1. Parametry określonych standardów protokołów 

Architektura protokołu H.323 
 
 Architektura standardu H.323 opiera się na kilku standardach IDU i obejmuje kodeki 
audio, video, protokoły kontroli i sygnalizacji, a także charakterystykę medium 
transmisyjnego i informacje o systemie. 
 Podstawowym kodekiem audio w standardzie H.323 jest G.711, który działa 
w oparciu o modulację kodowo-impulsową. Jest to kodek zaprojektowany z myślą o sieciach 
telefonicznych, dlatego wymaga sieci o przepływności danych między 56-64 kb/s. 
W sieciach, które nie pozwalają na taką dużą szerokość pasma stosowany jest kodek G.723.1, 
który daje możliwość transmisji dźwięku cyfrowego w sieciach o przepływności 5.3-6.3 kb/s. 
Jest on bardziej wydajny w stosunku do swojego poprzednika i mimo tak niewielkiej 
szerokości pasma pozwala na transmisję dobrej jakości dźwięku. Ze względu na swoje liczne 
zalety jest on powszechnie używany w Internecie. Standard H.323 przewiduje jeszcze 
stosowanie kodeków G.728 i G.729 korzystających z techniki predykcyjnej do kodowania 
dźwięku w sieciach o przepływności 8 i 16 kb/s. Standard H.323 przewiduje stosowanie 
dwóch kodeków video. Są to H.261 oraz H.263. Pierwszy z nich ma zastosowanie w kanałach 
o przepustowości 64-1920 kb/s. Wspiera formaty obrazu CIF (352 x 288 pixels) i QCIF (176 
x 144 pixels). Drugi z wymienionych kodeków obrazu ma szerokie zastosowanie 
w przypadku wolniejszych transmisji bez utraty jakości obrazu. 
 W systemie H.323 stosowane są zasadniczo trzy protokoły kontroli i sygnalizacji. Są 
to H.225.0/RAS wyznaczający komunikacje między punktami końcowymi a gatekeeperem 
(strażnikiem), H225/Q931 niezbędny dla ustanowienia i przerwania połączenia między 
dwoma punktami końcowymi, oraz H245 posługujący się systemem komend i wiadomości 
mających na celu informowanie i instruowanie. 
 Do poprawnego współdziałania aplikacji, transferu plików oraz przesyłania faxu jest 
niezbędny T.120.  
 Elementami rekomendowanymi przez IETF są też protokoły RTP oraz RTCP 
stosowane do przesyłania strumienia dźwięku i obrazu w postaci dokładnej i uporządkowanej. 
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Zadanie tych protokołów polega na logicznym ramkowaniu, numerowaniu sekwencji, 
dołączaniu znaczników czasu do pakietów, rozróżnianiu pakietów oraz określaniu źródła. 
 
Architektura sieci opartej na protokole H.323 
 
 Najważniejszym elementem z punktu widzenia użytkownika jest terminal. Jest to 
urządzenie, którego zadaniem jest inicjowanie i odbieranie zgłoszeń. Może też służyć do 
dwukierunkowego przesyłania i odbierania strumienia danych. Terminal może działać jako 
oprogramowanie na komputerze PC lub jako dedykowane do tego celu urządzenie. 
Standardowo terminale umożliwiają prowadzenie rozmowy telefonicznej, a opcjonalnie mogą 
posiadać możliwość transmisji danych czy sygnałów video. Wszystkie terminale przyłączone 
do sieci tworzą tzw. strefę (zone). 
 Pozostałe urządzenia, niewidoczne dla zwykłych użytkowników systemów opartych 
na standardzie H.323, to Gatekeeper, Gateway oraz MCU (Multipoint Control Unit). 
Gatekeeper, czyli inaczej strażnik, ma za zadanie zestawianie połączeń wewnątrz strefy, 
zarządzanie pasmem (określanie możliwości realizacji połączenia) oraz translację 
(tłumaczenie adresów IP na numery IP terminali). Jest on opcjonalnym elementem sieci. 
Niezbędnym elementem sieci pełniącym również funkcję strażnika w przypadku gdy sieć nie 
posiada Gatekeeper’a jest Gateway czyli bramka. Jej zadaniem jest łączenie sieci różnych 
typów (pakietowej z siecią z komutacją łączy). Odpowiada też za połączenia w czasie 
rzeczywistym między różnymi formatami transmisji i procedur komunikacyjnych oraz za 
ustanawianie i rozłącznie połączeń w sieciach, w których pośredniczy podczas transmisji 
danych. Za połączenia podczas telekonferencji odpowiada MCU. Do jego zadań należy też 
informowanie Strażnika lub Bramki o konieczności połączenia terminali o konkretnych IP 
oraz negocjowanie typów kodeków, przy użyciu których będzie transmisja miała miejsce. 
 
SIP 
 Protokół SIP został stworzony w 2000r przez Multiparty Multimedia Session Control 
(MMUSIC). Standard SIP powstał z myślą o wykorzystaniu Internetu jako sposobu transmisji 
danych. Jest zbudowany w oparciu o język znaczników HTML. 
 
Architektura protokołu SIP 
 
Podobnie jak H.232 protokół SIP jest uniwersalny i niezależny od topologii sieci. Może 
współpracować z różnymi protokołami transportowymi. Współpracuje też z protokołami : 

– SDP – służącym do charakterystyki przesyłanych mediów oraz dającym możliwość 
przesyłania wiadomości tekstowych, 

– SAP – wykorzystywanym do informowania większej ilości osób,  
– RTP,RTCP – będącymi także protokołami transmisyjnymi w systemie H.232, 
– RTSP – kontrolującym pracę serwerów multimedialnych, 
– RSVP – rezerwującym zasoby. 
 
 

Architektura Sieci opartej na protokole SIP 
 
 Sieć typu SIP składa się z  terminali oraz  serwerów: proxy, przekierowań i rejestracji. 
Funkcje, jakie pełnią terminale w sieciarz SIP są takie same, jak funkcje terminala w sieciach 
opartych na systemie H.323. Terminal ma tu nawet większe znaczenie, ponieważ zgłoszenia 
mogą mijać serwer. W tej architekturze brak jest koncepcji strefy. Serwer może pełnić funkcje 
strażnika lecz głównie stosowany jest do routowania i przekierowywania zgłoszeń. Serwer 
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może wykonywać też funkcje uwierzytelniające (serwer rejestracji), przekazywać zgłoszenia 
do innych serwerów (serwer proxy) lub tylko informować klienta o możliwości kontaktu 
z innym serwerem (serwer redirect). Architektura sieci SIP pozbawiona jest typowej dla 
H.232 Bramki, a jej funkcje (odbieranie i nawiązywanie połączeń, dekodowanie strumieni, 
funkcje kontrolne) wbudowane są do terminala. Nawiązanie połączenia jest bardzo proste 
i opiera się na kilku komend, a nie kilkunastu jak przy standardzie H.323. 
 
Porównanie H.323 i SIP 
 
 Z wyżej przedstawionej charakterystyki protokołów wyraźnie widać, że protokół SIP 
jest o wiele prostszy niż protokół H.323. Udział protokołu H.323 jest bardzo silny na rynku, 
ale od jakiegoś czasu dostrzegamy przewagę produktów opartych na technologii SIP. 
Szczególnie duża rolę odgrywają produkty oferujące współdziałanie standardów H.323 oraz 
SIP. 
 
Bezpieczeństwo 
 
 Technologia VoIP zakłada przesyłanie sygnałów przez Internet, który jest siecią 
publiczną. Wymaga to stosowania odpowiednich mechanizmów zabezpieczających przed 
przechwytywaniem transmitowanych sygnałów. Oprócz zabezpieczeń transmisji danych 
niezbędne są też zabezpieczenia bilingów oraz sygnałów inicjalizujących i zarządzających 
połączeniem. Niesprawne zabezpieczenie może dopuścić możliwość prowadzenia rozmów na 
czyjeś konto, wysyłanie niechcianych informacji, przechwytywanie danych, czy nawet 
blokowanie całego systemu.  
W technologii VoIP możliwe są następujące typy zabezpieczeń: 

- Authentication (Uwierzytelnienie) - proces sprawdzający autentyczność rozmówcy  
- Integrity (Integralność) - zabezpieczenie danych przed zmianą podczas transmisji  
- Privacy (Prywatność) - algorytmy uniemożliwiające podsłuchanie  
- Non-Repudiation (Rejestracja przeprowadzanych rozmów) 

 
Wszystkie te typy zabezpieczeń oparte mogą być na zabezpieczeniach programowych 
(określanych przez oprogramowanie) lub sprzętowych (określanych przez protokoły np. SSH 
czy IPsec). 

W protokołach różnie wygląda sprawa implementacji tych zabezpieczeń. H.323 już od 
wersji 2 posiada pewne mechanizmy zapewniające autoryzację, integralność i rejestrację 
prowadzonych rozmów. Co więcej, pewne dane sygnalizacyjne są szyfrowane. Pod tym 
względem H.323 podobny jest do protokołu http. 

 Inaczej sytuacja wygląda w protokole SIP. Pierwsze wersje tego protokołu nie 
zawierały prawie żadnych rozwiązań związanych z bezpieczeństwem, co było konsekwencją 
ich zaplanowanej prostoty. Niewątpliwie była to ich wada mimo licznych zalet. Od wersji 2.1 
protokół SIP posiada już pewne mechanizmy zabezpieczające np. definiowanie autoryzacji 
end - to - end. Protokół SIP ze względu na swą modularność posiada możliwość korzystania 
z dowolnej warstwy transportowej czy mechanizmów bezpieczeństwa http, co jest wyraźną 
zmianą w stosunku do poprzednich wersji.  
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VoIP obecnie 
 

Najlepiej rozwiniętym rynkiem świata pod względem zastosowania tej technologii jest 
USA. VoIP wykorzystują zarówno formy jak i klienci indywidualni. W 2002 roku z tej 
technologii korzystało już 18% połączeń telefonicznych w największych firmach, a w 2005 
roku spodziewany jest wynik rzędu 35%. Jest to ogromny wzrost, jeśli przypomnimy, 
że w 2000 roku ok. 2% połączeń wykorzystywało tą technologię.  

Po nową, tańszą technologię chętnie sięgają też klienci indywidualni. To oni dokonują 
obecnie 18% połączeń w oparciu o VoIP. Krajem wychodzącym połączeń jest najczęściej 
USA, a głównym ich adresatem są mieszkańcy Meksyku, Chin, Rosji, Brazylii i Polski. 
Największy wzrost zainteresowania nową technologią obserwujemy w Chinach i Wielkiej 
Brytanii. 

Wśród użytkowników nowej technologii należy też wspomnieć o internautach. Firma 
Ovum przewiduje, że w 2006 roku 23% wszystkich internautów będzie korzystało z tej 
technologii.  

 

Czy to się opłaca? 
 

Najważniejszym powodem szybkiego rozwoju każdej technologii jest aspekt 
ekonomiczny. Okazuje się, że zwrot kosztów poniesiony na wdrożenie technologii VoIP 
następuje po kilku latach (3 do 5). Dokładny czas zwrotu poniesionych kosztów jest 
zależny od współczynnika wzrostu firmy, liczby międzyoddziałowych płatnych połączeń 
telefonicznych oraz kosztów sieci komputerowej i telekomunikacyjnej na jednego 
pracownika. Warto wspomnieć też, że ceny urządzeń wykorzystywanych do budowy sieci 
opartej na technologii VoIP bardzo maleją, co jest kolejną przyczyną rozwoju tej 
technologii. Są to obniżki cen rzędu kilkadziesiąt procent rocznie. Rzeczywiste 
oszczędności widoczne są na następujących obszarach działalności firm: 

- łatwy przepływ ludzi - wraz z pracownikiem zmieniającym miejsce pracy „wędruje” 
numer IP jego telefonu wraz z konfiguracją ustawień, 

- redukcja potrzebnej infrastruktury – w nowych budynkach instaluje się tylko jedną 
sieć, 

- redukcja opłat – ograniczenie kosztów połączeń (w przypadku firm projektujących 
i instalujących sieci VoIP udaje się wyraźnie ograniczyć czas na projektowanie 
i budowę sieci) 

- sprawność personelu i połączenie ich umiejętności – możliwość zatrudnienia 
mniejszej liczby specjalistów. 

 
Podsumowanie 
 

VoIP jest na pewno technologią przyszłości. Zanim jednak będzie to technologia tak 
powszechna jak technologia tradycyjnych sieci telefonicznych, muszą zostać rozwiązane 
kwestie kompatybilności oraz standaryzacji. Warto zauważyć, że mimo wielu utrudnień 
m.in.. natury prawnej oraz wielu swoich wad, cieszy się ona dużym zainteresowaniem 
i rozwija się bardzo szybko.  

Głównym powodem takiego stanu rzeczy jest aspekt ekonomiczny, który zawsze 
najbardziej interesuje użytkowników. Wszelkie analizy ekonomiczne dowodzą, że 
oszczędności z wprowadzenia i stosowania tej technologii są ogromne i szybko niwelują 
koszty jej wdrożenia. Mimo wielu zadań, jakie stoją przez producentami oprogramowania 
i sprzętu wykorzystywanego w technologii VoIP, eksperci uważają, że już w najbliższym 
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czasie w oparciu o technologię VoIP będzie obsługiwanych ok. 75% wszystkich połączeń 
głosowych.  
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